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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ KΕΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η
Π ΑΡΟ ΧΗ Σ ΥΠ Η ΡΕΣ ΙΩΝ
Σ ΤΗ ΧΕΡΣ ΑΙΑ ΛΙΜ ΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
Κ ΟΡΗ ΣΣ ΙΑΣ - ΒΟ ΥΡΚ ΑΡΙΟ Υ
ΤΟ Υ ΔΗ Μ Ο Υ Κ ΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ Σ 2018- 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2.-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4.-ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός : 26.000,00 ΕΥΡΩ
ΦΠΑ
Σύνολο

24%

:

6.240,00 ΕΥΡΩ

: 32.240,00 ΕΥΡΩ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ KΕΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών στη χερσαία λιμενική ζώνη
Κορησσίας - Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019, με σκοπό την
εύρυθμη λειτουργία και την ευπρεπή εικόνα της χερσαίας λιμενικής ζώνης, όπως και
τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων, αλλά και των σκαφών που
προσδένουν στα δύο λιμάνια. Επίσης προς αποφυγή του κινδύνου να μην
εισπράττονται τα έσοδα του ΔΛΤΣ και για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων από
τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς εσόδων, υφίσταται επιτακτική ανάγκη της
σύναψης σύμβασης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται για:
1. Τη διευκόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεσή τους στη λιμενική ζώνη Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
2. Τη συμπλήρωση από τον υπεύθυνο κάθε σκάφους του δελτίου άφιξης και
αναχώρησης (σύμφωνα με τα πρότυπα του Ναυτιλίας) για όλα τα σκάφη
3. Την τροφοδοσία των πλωτών με νερό στη λιμενική ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
4. Την παροχή νερού-ρεύματος στα σκάφη στη λιμενική ζώνη Κορησσίας – Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
5. Την προληπτική προστασία των πωλητών νερού και ρεύματος με λιπαντικά –
αντισκουριακά υλικά και την επιμελή κάλυψη των περισσοτέρων κατά την
χαμηλή περίοδο
6. Τις εισπράξεις από τη λιμενική ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου
για λογαριασμό του Δήμου Κέας (φως, νερό, κ.λπ.) την έκδοση των απαιτούμενων αποδείξεων και την απόδοση των εισπράξεων στο Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Σύρου μέσω διαδικασίας οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή
7. Την επόπτευση της στάθμευσης των οχημάτων
8. Τον χειρισμό των μπαρών στο λιμένα Κορησσίας σύμφωνα με αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
9. Την επίβλεψη της καλής λειτουργίας των τουαλετών και των ντούς Κορησσίας και Βουρκαρίου.
10. Την επίβλεψη της καλής λειτουργίας του φωτισμού και λοιπών ηλεκτρικών
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εγκαταστάσεων της ΧΛΖ.
11. Τη χρήση επαγγελματικής απόχης αλουμινίου προκειμένου να καθαρίζει την
επιφάνεια του θαλάσσιου χώρου από πλέοντα αντικείμενα όποτε χρειάζεται
και τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος παροχής υπηρεσίας, υποχρεούται:









Να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό άλλων αρχών (Δήμου Κέας,
Δημ.Λιμενικού Ταμείου Σύρου, Λιμεναρχείου Κέας, κτλ).
Να ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα,
αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια.
Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και εξυπηρετικότητα απένταντι στους
πολίτες, επισκέπτες, πελάτες, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του.
Να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία
έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
Να είναι πάντα (κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του)
ενδεδυμένο με καθαρή στολή που θα φέρει διακριτικά του ΔΛΤΣ και του
Δήμου Κέας. Ειδικότερα, υποχρεούται να φέρει στη στολή εργασίας του και
σε εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα
εξής:α.ονοματεπώνυμο, β.ειδικότητα εργασίας
Να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα οποία νομίμως του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα
με τις καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες.
Να ενημερώνει άμεσα τον εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο Σύρου”, ή τον
Αντιδήμαρχο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου για κάθε πρόβλημα το
οποίο προκύπτει αναφορικά με τη λειτουργία του τομέα της υπηρεσίας του.
Απαγορεύεται να εγκαταλείπει τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια ή
αντικατάσταση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ελλιμενισμό-παραμονή διαφόρων τύπων
σκαφών, στην Χερσαία Λιμενική Ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου. Πιο συγκεκριμένα, την υποδοχή και υπόδειξη του σημείου προσέγγισης του σκάφους, την έκδοση του ανάλογου φορολογικού στοιχείου εσόδου
και την είσπραξη των αναλογούντων στη διάρκεια παραμονής, τελών από τον
ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο του σκάφους αναψυχής.
2. Θα ζητάει από τους χρήστες-επισκέπτες της λιμενικής ζώνης να δηλώσουν εγγράφως, με έντυπο που θα τους δίνει ο ίδιος, την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες. Αντίγραφα των εντύπων θα συνοδεύουν την κατάσταση κατάθε-
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σης εισπράξεων (για τους μόνιμους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων η
Αναθέτουσα Αρχή θα τηρεί αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει των όρων
της σύμβασης με το Δημ.Λιμενικό Ταμείο Σύρου).
3. Εχει στην ευθύνη του την επίβλεψη καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων, ούτως
ώστε σε περίπτωση βλαβών ή άλλου τύπου προβλημάτων, να ειδοποιεί άμεσα
τον εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο Σύρου”, ή τον Αντιδήμαρχο ή τον αρμόδιο
υπάλληλο του Δήμου.
4. Να τηρεί βιβλίο κατάπλου με συνέπεια και υπευθυνότητα, όπου θα αναγράφει τα στοιχεία του σκάφους που ελλιμενίζεται, την ημερομηνία που προσέδεσε και την ημερομηνία απόπλου.
5. Ο εκπρόσωπος του Δήμου Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο Σύρου”, ή ο Αντιδήμαρχος ή ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο του Βιβλίου κατάπλου, οποιαδήποτε στιγμή κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.
6. Να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια, κατά τη διαδικασία της ημερήσιας απόδοσης και ταμειακής εκκαθάρισης, και να αποδίδει τα ακριβή ποσά,
όπως αυτά θα προκύπτουν κατόπιν ελέγχου, από τα εκδοθέντα φορολογικά
στοιχεία.
7. Η προσκόμιση των σχετικών τριπλοτύπων συνοδευόμενα από “συνοπτική κατάσταση Φ.Π.Α.” θα γίνεται από τον Ανάδοχο σε εβδομαδιαία βάση στο γραφείου του αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου Κέας, κατά τους μήνες Ιούνιο έως
και Σπετέμβριο ώστε να ελέγχονται έγκαιρα και η απόδοση των εισπραχθέντων τελών να καταβάλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Λιμενικού
ταμείου Σύρου χωρίς καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, τα τριπλότυπα που θα εκδίδονται από Δευτέρα έως και Κυριακή θα προσκομίζονται στην υπηρεσία του
Δήμου την επόμενη ημέρα (Δευτέρα).
Κατά τους μήνες Μαϊο και Οκτώβριο, η προσκόμιση των σχετικών τριπλοτύπων συνοδευόμενα από την συνοπτική κατάσταση, θα γίνεται δύο φορές
τον μήνα. Συγκεκριμένα, τα τριπλότυπα που θα εκδίδονται το πρώτο 15νθήμερο θα προσκομίζονται στην υπηρεσία του Δήμου στις 16 του μηνός, ενώ
τα τριπλότυπα που θα εκδίδονται το δεύτερο 15νθήμερο θα προσκομίζονται
στην υπηρεσία του Δήμου την 1η του επόμενου μήνα.
Τέλος, κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους (Νοέμβριος-Απρίλιος) η προσκόμιση των σχετικών τριπλοτύπων συνοδευόμενα από την συνοπτική κατάσταση, θα γίνεται άπαξ ανά μήνα και συγκεκριμένα την 1η του επόμενου
μήνα.
8. Σε περίπτωση ταμειακού ελλείμματος, όπως αυτό θα προκύπτει κατόπιν
ελέγχου από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, ο Ανάδοχος θα καταθέτει
υπόμνημα προς το Δήμο Κέας όπου θα εξηγεί τους λόγους και τους υπεύθυνους του περιστατικού (ελλείμματος).Είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει
εξ’ολοκλήρου την ευθύνη.
9. Θα αποσχολεί δεύτερο άτομο, κατά την υψηλή περίοδο (εναπόκειτε στην διακριτική ευχέρεια του αναδόχου να χρησιμοποιήσει περισσότερο προσωπικό
κατά τις περιόδους αιχμής).Υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα αποσχολήσει.
10. Οφείλει να αντικαταστήσει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τον υπάλληλο
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που εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος
της Αναθέτουσας Αρχής.
11. Θα μεριμνεί ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση κενού σε βάρδια, το οποίο θα
πρέπει να αναπληρώνει αμελλητί με έγγραφη ενημέρωση προς αυτή.
12. Θα τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την καταβολή των νόμιμων αποδοχών στο προσωπικό
που θα αποσχολήσει στις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν, την τήρηση του
νόμιμου ωραρίου εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων, και τις άλλες ανάλογης φύσεως παροχές.
13. Θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απένταντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο και θα έχει την αποκλειστική αστική και
ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα σε βάρος του προσωπικού του.
14. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο,
ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
15. Τα υλικά καθαριότητας και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση
των εργασιών της παρούσας μελέτης, είναι στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος θα πρέπει :
1. Να είναι άνω των 18 ετών,
2. να έχουν οι ίδιοι ή το προσωπικό τους εμπειρία σε υπηρεσίες λιμένων
(ελλιμενισμού, προσόρμισης, πρυμνοδέτησης κλπ) ή η εταιρεία στην οποία
συμμετέχουν οι ίδιοι να είναι σχετική με υπηρεσίες ελλιμενισμού.
3. να έχει στην ιδιοκτησία του ή στην εταιρεία στην οποία συμμετέχει λέμβο της
οποίας να δηλώσει τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει άδεια
χειριστή ταχυπλόου ή ιστιοφόρου (ενδέχεται να ανακύψουν απρόβλεπτες
καταστάσεις όπως η περιπλοκή ρεμέτζων με σχοινιά σκαφών, οπότε και
απαιτείται η άμεση επέμβαση του Αναδόχου και δη χειριστή ταχυπλόου
σκάφους για την απεμπλοκή των).
4. να είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον Β/θμιας εκπαίδευσης, οι ίδιοι και το
προσωπικό τους.
5. να έχει στη διάθεσή του τεχνικό εξοπλισμό ( υλικά καθαριότητας και
εργαλεία) για την εκτέλεση της σύμβασης
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής :
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (17 Ιουνίου έως 16 Σεπτεμβρίου)

Ωράριο απασχόλησης:
Δευτέρα

08:00 -10:00 & 17:00-22:30

Τρίτη

08:00 -10:00 & 17:00-22:30

Τετάρτη

08:00 -10:00 & 17:00-22:30

Πέμπτη

08:00 -10:00 & 17:00-22:30

Παρασκευή

08:00 -10:00 & 17:00-22:30

Σάββατο

08:00 -10:00 & 17:00-22:30

Κυριακή

08:00 -10:00 & 17:00-22:30

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η Μαϊου – 16 Ιουνίου και 17 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου)
Ωράριο απασχόλησης:
Δευτέρα

08:00 -10:00 και 17:00 -21:00 (1 άτομο και για τα 2 λιμάνια)

Τρίτη

08:00 -10:00 και 17:00 -21:00 (1 άτομο και για τα 2 λιμάνια)

Τετάρτη

08:00 -10:00 και 17:00 -21:00 (1 άτομο και για τα 2 λιμάνια)

Πέμπτη

08:00 -10:00 και 17:00 -21:00 (1 άτομο και για τα 2 λιμάνια)

Παρασκευή

08:00 -10:00 και 17:00 -21:00 ( 1 άτομο ανά λιμάνι)

Σάββατο

08:00 -10:00 και 17:00 -21:00 ( 1 άτομο ανά λιμάνι)

Κυριακή

08:00 -10:00 και 17:00 -21:00 ( 1 άτομο ανά λιμάνι)

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου)
Ωράριο απασχόλησης:
Δευτέρα

09:00 -11:00 και 16:00 -17:00
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Τρίτη

09:00 -11:00 και 16:00 -17:00

Τετάρτη

09:00 -11:00 και 16:00 -17:00

Πέμπτη

09:00 -11:00 και 16:00 -17:00

Παρασκευή

09:00 -11:00 και 15:00 -18:00

Σάββατο

09:00 -11:00 και 15:00 -18:00

Κυριακή

09:00 -11:00 και 15:00 -18:00

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΠΑΡΑΣ
Η επίβλεψη μπάρας θα γίνεται από τις 20:00 έως την εκφόρτωση του πλοίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρείς (3) μήνες
είναι δυνατή εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο
ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την υπηρεσία με τους όρους της
σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα δύο
χιλιάδων διακόσια σαράντα ευρώ (32.240,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, βάσει της προγραμματικής
σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου και έχει
ψηφίσει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας.
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Το ποσό των 24.800,00€ θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου
μας στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση και συγκεκριμένα στον
ΚΑ 70.6279.0016 “Παροχή υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου
(προγρ.συμβαση με Λιμ.Ταμειο Σύρου) 2018” και το ποσό των 7.440,00€ θα
διατεθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2019.

Κέα, ..../…./2018

Κέα, ..../…./2018

Η Συντάξασα υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ/Εφοριακός

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ KΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Προϋπολογισμός μελέτης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

Την προστασία πωλητών νερού με
αντισκουριακά και κάλυψή τους την
χαμηλή περίοδο
την τροφοδοσία των πλωτών με νερό
στη λιμενική ζώνη Κορησσίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
την παροχή νερού-ρεύματος στα
σκάφη στη λιμενική ζώνη Κορησσίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
τη διευκόλυνση των σκαφών κατά την
πρόσδεσή τους στη λιμενική ζώνη
Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
τη συμπλήρωση από τον υπεύθυνο
κάθε σκάφους του δελτίου άφιξης και
αναχώρησης σύμφωνα με τα πρότυπα
του Ναυτιλίας) για όλα τα σκάφη
την επόπτευση της στάθμευσης των
οχημάτων
τον χειρισμό των μπαρών στο λιμένα

2
3
4

5

6
7

ΔΑΠΑΝΗ
1900€
2500€
5000€
4000€

2600€

1500€

Κέα 22/02/2018
Αρ. Πρωτ.: 565
8
9

Κορησσίας
Τις εισπράξεις και τις αποδείξεις λιμενικής ζώνης.
Επίβλεψη τουαλετών και των ντους.

2000€
2500€
1250€

10

Επίβλεψη φωτισμού
1250€

11

Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου από
πλέοντα αντικείμενα
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1500€
26.000,00€
6.240,00€
32.240,00€

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Κέα, ..../…./2018

Κέα, ..../…./2018

Η Συντάξασα υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ/Εφοριακός

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΗΜΟΣ KΕΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ - ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο εργολαβίας
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η παροχή υπηρεσιών στη χερσαία
λιμενική ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρίου - Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019, με
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την ευπρεπή εικόνα της χερσαίας ζώνης λιμένα,
όπως και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων, αλλά και των σκαφών
που προσδένουν στα δύο λιμάνια. Επίσης προς αποφυγή του κινδύνου να μην
εισπράττονται τα έσοδα του ΔΛΤΣ και για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων από
τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς εσόδων, υφίσταται επιτακτική ανάγκη της
σύναψης σύμβασης.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
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εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων…»,
7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
10. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
11. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
12. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
13. την από 01/07/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του Δήμου Κέας
14. την παράγραφο 11, άρθρο 6, του Ν.2399/1996, η οποία ορίζει “το τέλος της
παρ.1 δύναται να εισπράττεται απευθείας από τα όργανα του οικείου φορέα
διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή από τρίτους στους οποίους έχει
ανατεθεί η είσπραξη”
15. την παράγραφο 1, άρθρο 20, του νόμου 3622/2007, η οποία ορίζει “σε πάσης
φύσεως όχημα επιβιβαζόμενο ή αποβιβαζόμενο σε ή από πλοίο γραμμών
εσωτερικού ή εξωτερικού, με ελληνική ή ξένη σημαία, κινούμενο επί τροχών,
είτε αυτοδυνάμεως, είτε ρυμουλκούμενο, επιβάλλεται ειδικό τέλος χρήσεως
λιμένα υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης
και αποβίβασης.Το τέλος είναι ανταποδοτικό για την κατασκευή, συντήρηση,
λειτουργία και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών
που απαιτούνται για την καλύτερη διακίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων που
έχουν σκοπό την επιβίβασή τους στα πλοία ή την αποβίβασή τους από αυτά.”
16. την παράγραφο 4,άρθρο 20, του νόμου 3622/2007, η οποία ορίζει “σε κάθε
επιβάτη που επιβιβάζεται σε ή αποβιβάζεται από πλοίο, επιβάλλεται ειδικό
ανταποδοτικό τέλος χρήσεως λιμένα υπέρ των φορέων διοίκησης και
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εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης, για την κατασκευή,
συντήρηση και εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων”,
17. την παράγραφο 6, άρθρο 20 του νόμου 3622/2007, η οποία ορίζει “η είσπραξη
και απόδοση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορεί να ανατεθεί, με απόφαση του
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, και σε εντεταλμένους τρίτους”
18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
19. Της με αρ.απόφασης ....... του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της
διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, η απόφαση έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών,
20. Της με αρ. Απόφασης......... ανάληψης υποχρέωσης
21. για την εξάλειψη του κινδύνου να μην εισπράττονται τα έσοδα του ΔΛΤΣ και
γαι την αποφυγή επιβολής κυρώσεων από τους αρμόδιους ελεγκτικούς
μηχανισμούς εσόδων, υφίσταται επιτακτική ανάγκη της σύναψης σύμβασης.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη (ΑΔΑΜ ….)
2. η Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής
3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Άρθρο 4ο : Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Η παροχή υπηρεσιών στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Κορησσίας - Γιαλισκαρίου Βουρκαρίου, για το έτος 2018-2019 θα γίνει με τη διαδικασία συνοπτικού
διαγωνισμού, με τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Άρθρο 5ο : Σύμβαση
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
1. Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται, να
αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς
5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο
ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, για καλή και
πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της
σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμου εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
συντεταγμένη
κατά τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.
Επιπλέον, η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι, η εγγύηση που παρέχεται
βρίσκεται μέσα στο ανώτατο όριο εγγύησης προς δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση, λύνονται μόνον δια
της επιστροφής σ’ αυτήν της εγγυητικής επιστολής, ή με έγγραφο του Δήμου, ότι
εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε.
Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν
γίνονται δεκτές.
4. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση
αυτού, για την συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης, που ενάγεται εις
βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, ήτοι για έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου
κατάπτωση της εγγύησης, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
6.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Άρθρο 7ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης
1. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή
αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτόν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την
υπογραφή της σύμβασης.
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Άρθρο 8ο : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο της Διακήρυξης και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 9ο : Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από οριζόμενη Επιτροπή (σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16) η οποία
και θα εισηγείται στον εκπρόσωπο του Δήμου Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο Σύρου”, για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό
και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του
Δήμου Κέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Λιμενικό
Ταμείο Σύρου”, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση
των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας,
εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
Άρθρο 10ο : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
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4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα....της
παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα
με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων..
Άρθρο 11ο : Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποιοτική
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως δελτίου παροχής υπηρεσιών,
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με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του
αναδόχου. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της
σχετικής, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/16).
Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
αυτή γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο
και συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην περίπτωση ωστόσο που το
πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών
από την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.
Άρθρο 14ο : Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η παράταση του χρονικού διαστήματος παροχής της υπηρεσίας κατά τρείς (3) μήνες
είναι δυνατή εφόσον ο Ανάδοχος ειδοποιηθεί σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο
ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να παρέχει την υπηρεσία με τους όρους της
σύμβασης που θα συναφθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης.
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Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
Άρθρο 15ο :Επίλυση διαφορών
Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Κέα, ..../…./2018

Κέα, ..../…./2018

Η Συντάξασα υπάλληλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τεχνικής Υπηρεσίας

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ/Εφοριακός

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Εντυπο Οικονομικής προσφοράς

Α/Α
1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Την προστασία πωλητών
νερού με αντισκουριακά
και κάλυψή τους την χαμηλή περίοδο
την τροφοδοσία των πλωτών με νερό στη λιμενική
ζώνη Κορησσίας- Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
την παροχή νερού-ρεύματος στα σκάφη στη λιμενική ζώνη Κορησσίας-

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1900€

2500€

5000€

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
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4

5

6
7
8
9
10

Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
τη διευκόλυνση των σκαφών κατά την πρόσδεσή
τους στη λιμενική ζώνη
Κορησσίας-Γιαλισκαρίου-Βουρκαρίου
τη συμπλήρωση από τον
υπεύθυνο κάθε σκάφους
του δελτίου άφιξης και
αναχώρησης σύμφωνα με
τα πρότυπα του Ναυτιλίας) για όλα τα σκάφη
την επόπτευση της στάθμευσης των οχημάτων
τον χειρισμό των μπαρών
στο λιμένα Κορησσίας
Τις εισπράξεις και τις
αποδείξεις
λιμενικής
ζώνης.
Επίβλεψη τουαλετών και
των ντους.
Επίβλεψη φωτισμού

4000€

2600€

1500€
2000€
2500€
1250€
1250€

11

Καθαρισμός θαλάσσιου
χώρου από πλέοντα αντι- 1500€
κείμενα
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Η παραπάνω προσφορά ισχύει για 120 μέρες.
Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους της υπ΄ αριθμ.
βάσει αυτής καταθέτω την προσφορά μου.

..................... μελέτης και

Κέα,
Ο Προσφέρων

